
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, ELENA CĂLDĂRUŞ , având funcţia 
de la JUDECĂTORIA HÂRLĂU 

Oraş Hârlău, 
, domiciliul CNP  Judeţul laşi 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că 
împreună cu familia'' deţin următoarele: 

I.Bunuri imobile

I. Terenuri
OTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări. 
�i f# @/ •;. .%} t ·>'><fmgi 
· Aâresa sau zonâ'"

,,, 0,r, 

*Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier: (3) intravilan; ( 4) luciu apă; ( 5) alte categorii de terenuri
extravilane. dacă se află în circuitul civil. 

2. Clădiri
NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa Â!iu i'bna'· 

HÎRLĂU 

·/ :-� <> 

2 1992 58 111.r. 1/1 
Contract de 

vânzare
cumpărare 

Căldăruş Elena 
Căldăruş Dumitru 
Gabriel 

*Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacan\ă; ( 4) spa\ii comerciale/de producţie.

11 Pr111/m11i/ie se in\clegc so1ul/so\ia �i cop1i1 ana\i in intrc\inerca acestora. 
:, La .,Titular" se men\1011cază. în ca?UI bunurilor proprii. numele proprietarului {titularul, so1ul/so\ia, cop1lul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, 

cota-parte ş1 numele coproprietarilor. 











fli fiii� '1· ;t!lN ' tJ.;"' Jr, &F 
-�,:,i- l::- J} l . �· t:� 

Sehiciul prestat/Obiec'tul ''Venitul a·riual Cine a realizat '1'enitul Sursa veni ului:,, 
'" M;?!A &,�.w 110: ,;;M}Îcc �4ft ,w;, .. .  MC 

l.lume_le, aqresa7 ' .,., genţrator de yţnit
·n încasat

7.2. Soţ/soţie - - -

7.3. Copii - - -

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular - - -

8.2. Soţ/soţie - - -

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 
29.05.2019 
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' 

de 

CNP 

DECLARAŢIE DE A VERE 

Subsemnatul CERNESCU COSTINEL , având funcţia 
ŞOFER la 

, domiciliul 
___ .,;;;,;;,,;;,,,;,,;;,,,;,.,,;;,;=,;;....;;.,,...;...;:::;�--

JUDECĂTOR1A HÂRLĂU 

ComunaTibănesti,  

;wfetuf Iasi 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că 
împreună cu familia 1) deţin următoarele: 

I.Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

*Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu apă; ( 5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

2. Clădiri

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

*Categorii le indicate sunt: ( 1 ) apartament; ( 2) casă de locuit; ( 3) casă de vacanţă; ( 4) spaţii comerciale/de producţie.
H. Bunuri mobile

l. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse
înmatriculării, potrivit legii 

11 Prin/a111i/ie se în\clcge so\ul/so\ia şi copiii atla\i în Îlllre\inerea acestora.
21 La „Titular" se men\ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so\ul/so\ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate,

cota-parte şi numele coproprietarilor. 











4l ,,, 

Cine a realizat venitul 
� 'iii! b J/ 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Sursa venitului: 
numele, adresa 

Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
generator de venit 1 încas�t 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor mentionate. 

Data completării 

30.05.2019 









V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise În beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate În sistem leasing şi alte 
asemenea bunuri, dacă valoarea Însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

2010 2040 150.000 lei 

2017 2022 50.000 lei 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

ervic� prestat/Obiectlll 
elrat�srde v�Jlit • 

Venitul anual 
• . îqsasat,,,�

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-iea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate În ultimul an fiscal Încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

1. Venituri din salarii

1.1. Titular 

Su.rsa ve_nitului: 
�elwdrefi 

Tribunalul Iaşi 

4 

al 

Salarii - grefier 62.859 lei 





8.3. Copii 

'@V eni'tul alînal 
încasat 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

27.05.2019 

········-··········
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de 

CNP 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata. CURCĂ LUMINIŢA 
---=----=---=-=-------=-------'----=-----.,.-----:--------

GREFIER 

-------------

la JUDECĂTORIA HARLĂU 

, domiciliul Hârlău,judeţul Iaşi 

, având funcţia 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că 
împreună cu familia 1) deţin următoarele: 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

*Categoriile indicate sunt: (I) agricol: (2) forestier; (3) intravilan: (4) luciu apă: (5) alte categorii de terenuri exn·avilane,
dacă se află în circuitul civil. 

2. Clădiri
NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

2 2004 

HÎRLĂU-GARAJ 2 2016 

58 mp 1/1 

25MP I/ I 

VANZARE
CUMPĂRARE 

VANZARE
CUMPĂRARE 

CURCĂ 
LUMINIŢA 
CURCĂ 
LUMINIŢA 

*Categorii le indicate sunt: (I) apartament: ( 2) casă de locuit; ( 3) casă de vacanţă: ( 4) spaţii comerciale/de producţie.

li. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

11 Pri11/r11111/ie se în\ekge so\ul/soJia şi copiii ana1i ln înlrc\increa acestora.
:, La .. l'itular" se nw11ionca,ă. în cazul bunurilor proprii. numdc proprietarului (tillllarul. so\ul/so\ia. copilul). iar în cazul bunurilor in coproprietate. cota-parte 

şi numdc coproprk1ari lor. 







Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

::<\. & Scadent la Valoare 

2018 2023 90.000 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

re!ff t/Obiec�! · +,
o'.h cte"venif (F 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din pa11ea rudelor de gradul I şi al II-iea

4 

Venitul anual 
încasat 





7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

fSursa venitului:ci; ' 
., numele,\uJ.resa< " 

1tServicîul prestat/Obiectul 'Venitul anual 
generaforJ:le venit încasat 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor menţionate. 

28.05.2019 

Semnătura 

........

Data completării 

6 













Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: 

,� t numele, adresa

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

erviciul prestat/Obiectul 
generator de venit 

,J ... 

Venitul anual 
încasat 

350 lei 
decontare 
transport 
concediu 

Prezenta declaraţie constituie act public ş, răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Semnătura 

24.05.2019 



Subsemnatul 
de Grefier arhivar 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Curelariu Loredana , având funcţia 

CNP 

la Judecătoria Hârlău 

, domiciliul judeţul Iaşi, 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că Împreună cu familia1> deţin următoarele:

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Nu deţin 

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Nu deţin 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie. 

1 











7.3. Copii 

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării Sem1ptura 

30.05.2019 ··

6 



' 
• 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, Davidescu Doiniţa , având funcţia 
de urefier la JUDECĂTORIA HARLĂU 

CNP 
Judeţul laşi 

Hârlău,  
, domiciliul judeţul laşi 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că 
împreună cu familia 1 l deţin următoarele: 

I.Bunuri imohilc

I. Terenuri
OTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Hârlău ,
· ud.Iaşi 

Hârlău. 
jud.laşi 

Teren intravilan 

Teren intravilan 

1995 

2017 

1500 mp 1/1 

2500 mp I /I 

Contract 
dona\ie 

Contract 
vânzare

cu 111 păra re 

Davidescu 
Doinita 

Davidescu 
Doiniţa 

*Categoriile indicate sunt: ( I ) agricol; ( 2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu apă; ( 5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

2. Clădiri
1 OTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Apartament Hârlău,  
2014 58 mp 1/1 

Titularul2) 

Contract vânzare- Davidescu 
cumpărare Doinita 

*Categoriile indicate sunt: (I) apa11ament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; ( 4) spaţii comerciale/de producţie.
li. Bunuri mobile

1
' l'rin.fm11die se in\clegc so\ul/so\ia şi copiii alla\i în între\inerea acestora. 

'' Lu .. 1 nular" se rncn\ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so\ul/so\ia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, 
�ota-part.: şi nurnek coproprietarilor. 







Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

\'. Datorii 

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea hunuri, dacii 
valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de curo 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Valoare 

 2014 2029 20 OOO euro 

\'I. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor persoane. 
organizaţii, socictăfi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine. inclusÎ\ 
burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror rnloare indiYidualii depăşeşte 500 de curo* 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

Venitul anual 
încasat 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata\iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-iea

\'li. \Icnituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potri,it art. -tl din Legea
nr. 571/2003 priYind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

OTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

I.I. Titular

ervicjufpfostat/Obiectul Venitul anual 

4 "generator de venit încasat 





8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

�rviciuJ presfat/Obiectul Venitul anual
,iff!'generator de venit încasat

350 lei 

decontare 

transport 
concediu 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

24.05.2019 



Subsemnatu I 
grefier la 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Doboş Iosif-Constantin , având funcţia 
JUDECATORIA HÂRLĂU de 

CNP __ ___ . domiciliul Hârlău, judeţul laşi 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere 
că împreună cu familia 1 > deţin următoarele

I.Bunuri imobile 

I. Terenuri 

OTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 

Sat Zagavia, comuna 

Scobinţi, judeţul laşi 
Curţi cons1ruc1ii 2015 

Suprafaţa 

3060 mp 

Cota- Modul de 
Titularu12> 

oarte dobândire 

contract de vânzare 
Doboş Iosif 

l /2 
cumpărare (părinţi) 

Constantin şi 

Doboş Mirela 

.. 
*Categorn Ic 111d1ca1e sunt: ( I ) agncol; ( 2) forestier; ( 3) i ni ravi lan; ( 4) luciu apă; ( 5) alte categorii de terenuri

extravilane. dacă se află în circuitul civil. 

2. Clădiri
10TĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte tări. 

Categori Anul 
a* dobândirii 

(l) 2000 

Adresa sau zona 

Loc. Hârtău
l  

jud. la�i 

Sat. Zagavia
2 

comuna 
(2) 2015 Scobinti. iudetul lasi 

Suprafaţa 

53,75 

198 

Cota- Modul de 
TitularuJ2>

parte dobândire 

Contract de Doboş Mirela 
1/2 vânzare şi 

cumpărare Doboş Iosif 

1/2 Construire 
Constantin 

.. 
*Categornle 111d1cate sunt: (I) apai1ament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacantă; ( 4) spatii comerciale/de producţie.
li. Bunuri mobile

11 Prmfami/ie se in\c·lcge so1ul/so\1a şi cop111 aila\1 in intrc\incrca acestora 
:, La „Titular" se mcn\tonl'azri. in cazul hunurilor proprii. numele proprietarului (ti1ularuL so\ul/so\ia. copilul). iar in cazul bumirilor în coproprietate, 

cota-parte ş1 numele coproprietarilor 

• 



N O T Ă: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii

Debite, ipoteci, garantii emise în beneficiul unui tcrt, bunuri achizitionatc în sistem lcasing şi alte asemenea bunuri, dacă 
valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de curo 

OTĂ: 

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

,< 
Contractat în anul Scadent la Valoare Creditor   

Descoperire card 20.000 lei 

VI. Cadouri, servicii sau avantajr primitr gratuit sau subvenţionate fată dr valoarea de piaţă din partea unor persoanr,
organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/socirlăti nationalc sau inslilutii publice româneşti sau străine, inclusiv 
burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cck ak angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 ele curo* 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectu) Venitul anual
numele, adresa generator de venit încasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/sotie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din panea rudelor de gradul I şi al II-iea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. -11 clin Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi complclărilc ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

I Sursa venitului: �erviciul prestat/ObiectullVenitul anualCine a realizat venitul numele, adresa I generator de venit încasat 
1. Venituri din salarii





\ 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa generator de venit încasat 

7.2. Soţ/soţie \ 

7.3. Copii ' 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

29.05.2019 



DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul Doboş Mirela , având funcţia 
de arefier la o JUDECĂTORIA HÂRLĂU 

CNP 
judeţul Iaşi 

, domiciliul Hârlău,  
-----------

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că 
împreună cu familia 1l deţin următoarele: 

I.Bunuri imobile

I. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Sat Zagavia, comuna 

Scobinţi, judeţul laşi 
Curţi construcţii 2015 

Suprafaţa 
' 

3060 mp 

Cota- 'Modul de Titularul2l

parte -do��ndire

contract de vânzare 
Doboş Iosif 

1/2 
cumpărare (părinţi) 

Constantin şi 
Doboş Mirela 

.. 
*Categon de indicate sunt: ( I) agricol: ( 2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu apă; ( 5) alte categorii de terenuri

extravilane. dacă se află în circuitul civil. 

2. Clădiri
NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Categori Anul 
a* dobândirii Adresa sau zona· 

Loc. Hârlău2

(J) 2000 
i ud. laşi 

Sat. Zagavia2 comuna 
(2) 2015 Scobinti. i udetul lasi 

Suprafaţa 
Cota-; Modul de 

TituJarul
2)

parte dobân,dire 
Contract de Doboş Mirela 

53,75 1/2 vânzare şi 
cumpărare Doboş Iosif 

198 mp 1/2 Construire Constantin 

*Categoriile indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; ( 4) spaţii comerciale/de producţie.
11. Bunuri mobile

"Prinjn1111/1e se intclcgc so\ul/sotia şi copiii aila\i in î11tre1i11crca acestora 
c, I.a .. Titular" se mcnponcază, în cazul bunurilor proprn, numele proprietarului (titularul. so\ul/soţia. copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, 

cota-parte ş1 numele coproprietarilor 



• 

N O T Ă: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă 
valoarea însumată a tuturor accstorn depăşeşte 5.000 de curo 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

1, 
Creditor 

""�·•, 
Contractat în anul Scadent la Valoare 

Descoperire card 20.000 lei 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de ,aloarca de piaţă din partea unor persoane.
organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/sociclăti naţionale au instituţii publice româneşti sau străine. inclusiv 
burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a l'ăror valoare individuală clepăşc�te 500 de curo* 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
I: 

numele, adresa �enerator de venit încasat 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trata\iile uzuale primite din panea rudelor de gradul I şi al Ii-lea

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potri, it art. .tt din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul 

I. Venituri din salarii

I Sursa venitului: ferviciul prestat/Obiectul,Venitu
.
l anual

numele, adresa generator de venit încasat 





Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul �nual 
numele, adresa generator de venit încasat 

7.2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

29.05.2019 



de 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata. Hortopan Liviu , având funcţia 
Grefier-registrator la JUDECĂTORIA HÂRLĂU 

C p 
.Judeţul laşi 

Hârlău,  
, domiciliul jud.laşi 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că 
împreună cu familia 1 > deţin următoarele: 

I.Bunuri imobile 

I. Terenuri 

OTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 
t " Anul w 

Adresa sau zona Categoria* dobândirii

f:;. 

Cota- Modul de Suprafaţa oarte dobândire Titularu12>

.. 
*Categorule 111d1cate sunt: (I) agricol; (2) forestier; ( 3) intravilan; ( 4) luciu apă; ( 5) alte categorii de terenuri

extravilane. dacă se află în circuitul civil. 

2. Clădiri 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte \ări. 

Categori Anul 
·� ; -. 

Adresa sau zona a* dobândirji 
Cota- Modul de Suprafaţa Titularul2>

parte dobândi.re 

*Categorii le indicate sunt: ( I ) apartament; ( 2) casă de locuit; ( 3) casă de vacanţă; ( 4) spa\i i comerciale/de producţie.
li. Bunuri mobile

I .. \utovehiculc/autoturismc, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse 
înmatriculării. potrivit legii 

1' J >rin/a1111/1e se in\clcgc so1ul/sopa ş1 copiii alla\i în intre\mcrca acestora. 
:, La .. Tnular" se 111en\1oncază. in cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (lltularul, so1ul/so1ia, cop1lul), iar în cazul bunurilor în coproprietate. 

cota-parte �1 numele coproprietarilor. 











8. Venitw·i din alte surse

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Venitul anual 

încasat 

350 lei 

decontare 

transport 
concediu 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 

caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

24.05.2019 

I 



DECLARAŢIE DE AVERE 

de 
Subsemnatul/Subsemnata, lvănută Liliana 

----'---------;-----...,.---c,--------

G RE FIER la JUDECĂTORIA HARLĂU 
, având func· 

CNP                        
Judeţul Iaşi 

Hârlău,                                   , 
domiciliul judeţul Iasi 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere că împreună cu familia 1> deţin următoarele: 

I.Bunuri imobile

1. Terenuri 
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 

Hârlău  3 2018 

Suprafa Cota- Modul de 

ta parte dobândire 
Contract de 

850mp devălmăşie vânzare-
cumpărare 

- ..
*Categoriile indicate sunt: ( I ) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu apă; ( .'.>) alte categorii de

terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

2. Clădiri

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adresa sau zona Categoria* 
Anul 

dobândirii 

1997 
Hârlău,  

Hârlău 
2 2018 

Suprafaţ Cota- Modul de 
a parte dobândire 

Contract 

58 mp 1/1 vânzare-
cumpărare 

Contract de 

108 devălmăşie vânzare 

cumpărare 

Titularut2

lvănuţă Liliana 
Hlihor Constant 

Titularut2

Ivănuţă Liliana 

Ivănuţă Liliana 

Hlihor Constant 

ll Prinfamilie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora . 
Zl La „Titular" se men1ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/so\ia, copilul ), iar în cazul bunurilor în 

coproprietate, cota-pane şi numele coproprietarilor. 







*Categoriile indicate sunt: (I) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni

sau părţi sociale în societăţi comerciale; ( 3) împrumuturi acordate în nume personal. 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:NU

N OTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, 
dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Creditor Contractat În anul Scadent la Valoare 

2016 
Descoperire card 

18.000 lei 
lvănuţă Liliana 

2018 
Descoperire card 

17.000 lei 
Hlihor Constantin 

2018 
2023 

70.000 lei 
Hlihor Constantin 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea unor
persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti 
sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare 
individuală depăşeşte 500 de euro* 

t 

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anu: 
numele, adresa 2enerator de venit Încasat 

I. I. Titular





Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul an 
numele, adresa generator de venit 

5.1. Titular 

5 .2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7. I. Titular

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea 

sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

29.05.2019 

încasat 

350 lei 
decontar� 
transpo1t 
concediu 



DECLARAŢIE DE A VERE 

Subsemnatul OBREJA T. VASILE MARIUS având funcţia de grefier, la Judecătoria Hârlău, 
CNP  domiciliat în Mun. laşi, judeţul laşi, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul 
în declaraţii, declar pe propria răspundere, că împreună cu familia 1 deţin următoarele: 

I. Bunuri imobile
1. Terenuri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul 
dobândirii 

Suprafaţa Cota-parte Modul de Titularul2

dobândire 

�±'4��t' 
�- a�v�·� 

�� 

3 2cu 7i1-,oo ,--

�r� �k flM-f. 
V 

I) 
� - -

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

2. Clădiri
NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări

Adresa sau zona Categoria* Anul Suprafaţa Cota-parte Modul de Titularul2

dobândirii dobândire 

JJJ!_;:,�'. 
���� 

Q 2-D) I /)() 
�,v?;; '-

(jţil,,\j� � 
� 

V 

rw-p ��� 

.. 
* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţn

comerciale/de producţie. 

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care

sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Natura Marca Nr. de bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 

�� i\l����iJJ I tf g9 ':f tL��-�-

o.J'�:� S.e_�t-r�k A 

1 Prin/ami/ie se înţelege soţul/soţia şi copii aflaţi în întreţinerea acestora. 

2.() )'8 
' .

Nldµ� ,- CP� _ 

2 La „Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul 
bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

1 



2. Bunuri sub fonnă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţ) de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a Jror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriu României la 
momentul declarării. 

Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată 
- I

;;> 

I 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3000 de euro fiecare, şi bunuri imobile îdstrăinate în
ultimele 12 luni 

Natura bunului 
străinat 

Data înstrăinării Persoana către care s-a 
înstrăinat 

Forma 
înstrăinării 

i 

Valoarea 

IV. Active financiare
I .Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi inve�tire, 

inclusi� cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro I 
NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. 

I 
Tipul* Valuta Deschis în Sold/vjJoare la zi

anul 
Instituţia care administrează şi adresa 

acesteia 

R. �· µJ/5 �L,
)

900 

I 

* Categoriile indicate sunt: ( 1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit\ bancar sau
echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau altÎ sisteme de
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior) I 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumal1 ă a tuturor
acestor_a depăşeşte 5.000 de euro

NOTA: Se vor declara inclusiv investitiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea în care persoana Tipul* Număr de titluri/ Valoare totală la zi 
este acţionar sau asociat/beneficiar de Cota de participare 

I împrumut 
� 

I� 

---------
---

c----
* Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (t1tlun de stat, certificate, obhgaţmm); (2)

I 

I 2 



I 
V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte

asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro. 
NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate 

Contractat în anul Scadent la Valoare Creditor 

�)8 FI-- b :f. . UJJ 2 3 35/�l.t4.94 k' 

Ml"S �)-O�· 2.o )9 /�CJ00.00 k·· 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din partea
unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii 
publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale 
angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venit anual încasat 
nume, adresa generator de venit 

I . I. Titular 

1.2. Soţ/soţie ---

------

1.3. Copii ----
L.---

---
--

--

< 
* Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-
lea. 

Vil. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat 
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

Cine a realizat venitul 

I. Venituri din salarii
1.1. Titular

1.2. Soţ/soţie 

J1
3. �opij,.. ,, ,. 11

l.b9t9 c.t. 0�,e..\l. 

Sursa venitului: 
nume, adresa 

A- . J .P. ,'c:;. f 
'1-1-1.. 

r 

2. Venituri din activită i inde endente

Serviciul prestat/ Obiectul 
enerator de venit 

Venit anual încasat 

3 





�L 1. Titular ---··· 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii -- -

-----------
---

� 
-

··-·-

--
.. 

.. 

-

;> 

- -

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării: Semnătura: 

5 



de 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, MACOVEI SIMONA - IONELA

Grefier la Judecătoria Hârlău 
, având funcţia 

CNP  , domiciliul Mun. Iasi,  jud. Iasi 
------------

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că 
împreună cu familia'l deţin următoarele: 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

, Dorohoi, jud, Botoşani 
3 2016 1800 mp 1/1 

Contract vânzare - Macovei Alexandru 
cum ărare Bo dan 

*Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dacă se află în circuitul civil. 

2. Clădiri
NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Nu eşte cazul 

*Categorii le indicate sunt: ( I ) apartament; ( 2) casă de locuit; ( 3) casă de vacanţă; ( 4) spaţii comerciale/de produeţie.

II. Bunuri mobile

1 Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport 

care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii 

Autoturism FORD FOCUS 2010 
cumpărare (Macovei 

Alexandru Bogdan) 

11 Pri11.fm111/it• se în\clcgc so1ul/so1ia şi copiii alla\i în întrc\inerca acestora. . 
�. 1 , Ti111br" <<' nwn1inn„.J17ll in ca711l hunurilor nroorii. numele oroorictarului (titularul. so1ul/so1ia. copilul). iar în cazul bunurilor in coproprietate. cota-panc 



2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiec e de artă şi de cult, colecţii de artă şi 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural ţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indifer nt dacă ele se află sau nu pe teritoriul 
României la momentul declarării. 

Nu este cazul 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro 1ecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni 

Nu este cazul 

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme chivalente de economisire şi investire,
inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor aces ora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiar din străinătate. 

'W 
r1u 

lf,:-� 

depozit USD 2015 2000 

salarii RON 2013 32.800 







5. Venituri din pensii

5.1. Titular 

5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular 

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

28.05.2019 



de 

DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata. SCRIPCARIU MARICICA
-=....=.:::..::=-::.....:::...::....::.=--=--=--�:...::....::.::..:.::...;..---=----�--;,----------

G REFl ER 

, având funcţia 
la JUDECĂTORIA HlRLĂU 

, domiciliul Hârlău.  
JUDEŢUL IAŞI 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că 
împreună cu familia'l deţin următoarele: 

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

*Categoriile indicate sunt: ( 1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane,
dacă se ană în circuitul civil. 

2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

HÎRLĂU apartament 2003 125 mp. 1/2 
, Scripcariu Marius Contract de vanzare CI d. . . au IU ŞI cumparare S . . M .

. 
cnpcanu anc,ca 

*Categoriile indicate sunt: ( 1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; ( 4) spaţii comerciale/de produqie.

II. Bunuri mobile

1
' Prin/r11111/ie c in\clcgc so\ul/so\ia şi copiii alla\i in imrc\incrca acestora. 

!•La .. l"itular" se mrn\ioncază. in cazul bunurilor proprii. numele proprietarului (titularul. so\ul/so\ia. copilul). iar in cazul bunurilor în coproprietate. cota-parte 
şi numele coproprietarilor. 







, I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..................... NU ............................................................................................................ , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

NOT Ă: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte 
asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. 

Valoare 

2016 2021 80.000 lei 

2018 2023 50.000 lei 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

l .1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

'Sursa v,eJ,Iitub.ii: J'.
nnmeie;·aar�i� %' 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al II-iea

4 

Venitul anual 
. încasat 





,
-'

-

Cine a realizat venitul 
Sursa venitului: Serviciul prestat/Obiectul Venitul anual 
numele, adresa generator de venit încasat I 

7.3. Copii - - -

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular - - -

8.2. Soţ/soţie - - -

8.3. Copii Stat Alocaţie de stat 908 lei 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul 

incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 

28.05.2019 

6 



DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, VOLINTIRU ADRIANA , având funcţiz 
de GREF l E R 

CNP                            
Judeţul Botoşani 

----------�----�-�------

la JUDECĂTORIA HARLĂU 

, domiciliul Dorohoi,  

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere că împreună cu familia I l deţin următoarele:

I. Bun ud

imobile 

I. Terenuri

OTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

)!< 

Titu)aruJ2>, 

*Categoriile indicate sunt: ( 1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan: ( 4) luciu apă; ( 5) alte categorii de
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 

2. Clădiri

IOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

*Categorii le indicate sunt: (I) apartament; (2) casă de locuit; ( 3) casă de vacanţă; ( 4) spaţii comerciale/de
produqie. 

11 l'nn/am,/ie se în\elegc so\ul/so\ia şi copiii afla\i în întrc\inerea acestora.
:, La .. Titular" se mcn\ionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so\ul/so\ia. copilul). iar in cazul bunurilor în 

coproprietate. cota-parte şi numele coproprietarilor. 

d 













•

8.2. Soţ/soţie 

8.3. Copii 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea 

sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

28.05.2018 

·   

Data completării 

îucasat 




